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INFORMACJA NR 1 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą: 

„Kompleksowe utrzymanie czystości na posesji oraz terenu zielonego  

w Obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Świątnickiej 30 we Wrocławiu.”.   

 

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2,4,5 i 6 , ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany SWZ i 

ogłoszenia w poniżej określonym zakresie: 

 

1. Zmianie ulega rozdział VI pkt 10 SWZ – Podstawy Wykluczenia: 

Jest: 

10. Zamawiający dokona weryfikacji podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 3  

i 4 powyżej na podstawie oświadczeń Wykonawcy, w tym formularza JEDZ (w Części nr III 

sekcja D), a także wykazów, o których mowa w Ustawie sankcyjnej  

i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt II.2.2.3 SWZ.  

Zmienia się na:  

10. Zamawiający dokona weryfikacji podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej 

na podstawie oświadczeń własnych Wykonawcy, w tym formularza JEDZ (w Części nr III 

sekcja D). Zamawiający może także dokonać weryfikacji podstaw wykluczenia, o których 

mowa w pkt 3 i 4 powyżej na podstawie wykazów, o których mowa w Ustawie sankcyjnej 

lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII lit. B pkt 1 ppkt 1) lit. c) SWZ.  

 

2. Zmianie ulega rozdział XII pkt 9 SWZ – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

9. OFERTA SKŁADA SIĘ Z: 

Jest: 

9.1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ; 

9.2. (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy 

środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale VIII lit A pkt 6 SWZ (Załącznik nr 5 do 

SWZ); 

9.3. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie 

do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę zgodnie z 

rozdziału XII pkt 7 lub 8 SWZ;  

9.4. (jeżeli dotyczy) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w 



poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku 

– szczegóły opisane w rozdziału XII pkt 6 SWZ. 

Zmienia się na:  

9.1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, 

w tym: 

Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego braku podstaw  wykluczenia z art. 5 k 

Rozporządzenia sankcyjnego, oraz oświadczenia z art. 7 Ustawy sankcyjnej 

według wzoru zamieszczonego w Formularzu ofertowym stanowiącego załącznik 

nr 1 do SWZ; 

9.2. (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy 

środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale VIII lit A pkt 6 SWZ oraz oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego (Załącznik nr 5 do 

SWZ); 

9.3. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie 

do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę zgodnie z 

rozdziału XII pkt 7 lub 8 SWZ;  

9.4. (jeżeli dotyczy) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku 

– szczegóły opisane w rozdziału XII pkt 6 SWZ. 

 

3. Zmianie ulega rozdział XVIII pkt 8 SWZ – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE 

POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

Jest: 

8. Przed podpisanie umowy wybrany Wykonawca dostarczy: 

a. listę osób zgodnie z zapisami § 11 ust. 2 wzoru Umowy 

b. polisę OC zgodnie z zapisami § 12 wzoru Umowy.  

c. oświadczenie przed podpisaniem umowy o przeszkoleniu pracowników, zatrudnionych do 

realizacji usługi, o właściwym sposobie zachowania się wobec osób niepełnosprawnych. 

d. oświadczenia o nieobjęciu zakazem, o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego, 

aktualnego na dzień jego złożenia od Wykonawcy, w tym podwykonawców, dostawców lub 

podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień 

publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, 

Zamawiający zbada, czy nie zachodzi przesłanka wykluczenia przewidziana w art. 7 ust. 1 

Ustawy sankcyjnej na podstawie wykazów wskazanych w tej ustawie lub innych dostępnych 

środków. Ww. zakazy i podstawy wykluczenia obowiązują również na etapie realizacji 

zamówienia. 

e. (jeżeli dotyczy) Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda od wykonawcy wykazu 

podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w 

przypadku podmiotów, na których zdolności wykonawca polega – wskazania, czy wykonawca 

polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości 

zamówienia. Zamawiający zweryfikuje, czy w stosunku do podwykonawców, dostawców i 

podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku, gdy przypada na nich 

ponad 10% wartości zamówienia, nie zachodzi podstawa zakazu przewidziana w art. 5k 

Rozporządzenia sankcyjnego. 

Zmienia się na:  

8. Przed podpisanie umowy wybrany Wykonawca dostarczy: 

a. listę osób zgodnie z zapisami § 11 ust. 2 wzoru Umowy 

b. polisę OC zgodnie z zapisami § 12 wzoru Umowy.  



c. oświadczenie przed podpisaniem umowy o przeszkoleniu pracowników, 

zatrudnionych    do realizacji usługi, o właściwym sposobie zachowania się wobec 

osób niepełnosprawnych. 

9. Przed podpisaniem umowy Zamawiający:  

a.  żąda oświadczenia o nieobjęciu zakazem, o którym mowa w art. 5k      

Rozporządzenia sankcyjnego, aktualnego na dzień jego złożenia od Wykonawcy, w 

tym   podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się 

w rozumieniu      dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy 

przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia,  

b. zbada, czy nie zachodzi przesłanka wykluczenia przewidziana w art. 7 ust. 1 Ustawy 

sankcyjnej na podstawie oświadczenia własnego Wykonawcy lub wykazów 

wskazanych w tej ustawie lub innych dostępnych środków. Ww. zakazy i podstawy 

wykluczenia obowiązują również na etapie realizacji zamówienia. 

 

4. Zmianie ulega Formularz Ofertowy – dodaje się pkt XIII w Formularzu Ofertowym:  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE/ 

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 

USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU 

AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

 

5. Zmianie ulega załącznik nr 5 do SWZ: 

Jest: 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

 

Zmienia się na:  

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 118 

UST 3 UPZP, OŚWIDCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 

SANKCYJNEGO. 

 

6. Zmianie ulega rozdział XIII pkt 1 i 9 SWZ – Składanie i Otwarcie Ofert: 

Jest: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 20.06.2022r., do    

godz. 10:00. 

9. Otwarcie ofert nastąpi 20.06.2022r. o godzinie 11:00 za pośrednictwem Platformy 

Przetargowej https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings  poprzez 

odszyfrowanie złożonych ofert przez Zamawiającego. 

Zmienia się na:  

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 24.06.2022r., do    

godz. 10:00.  

9. Otwarcie ofert nastąpi 24.06.2022r. o godzinie 11:00 za pośrednictwem Platformy 

Przetargowej https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings  poprzez 

odszyfrowanie złożonych ofert przez Zamawiającego. 

 

7. Zmianie ulega rozdział XI pkt 1 SWZ – Termin Związania Ofertą: 

Jest: 

1. Wykonawca jest związany ofertą do 17.09.2022r., jednak nie dłużej niż 90 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 

dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

Zmienia się na:  

https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings


1. Wykonawca jest związany ofertą do 21.09.2022r., jednak nie dłużej niż 90 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 

dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

 

 

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną 

część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca 
jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w 

Informacjach dla Wykonawców. 

 

 

 

  

 

 

                            ZATWIERDZIŁ: 

                           Dyrektor ds. Administracyjnych 

mgr inż. Agnieszka Buszta - Małusecka 

 


